
Volgens ons gaat genieten hand in hand met gastvr�heid. Voor ons hotel
z�n we daarom op zoek naar een 

Wat ga je doen?
De zorg voor onze 14 kamers vertrouwen we jou blindelings toe. J�
draait je hand niet om voor het schoonmaken en schoonhouden van de
ruimten. Je werkt zelfstandig, bent secuur en neemt initiatief in het
oppakken van de werkzaamheden. Je werkt minimaal 2 dagen per week.
Je werkdag start om 11.00 uur en afhankel�k van de drukte ben je tussen
13.00 en 16.00 uur klaar.

Wat je van ons kunt verwachten
Boutique Hotel De Beerze is een gastvr�e plek waar we trots op z�n. Daar
bouw j� met ons aan mee; samen zorgen we ervoor dat jong en oud graag
b� De Beerze komen. Je werkplek is sfeervol, eigent�ds en gevestigd in
een prachtig historisch pand. Je werkt in een klein en hecht team waarb�
je soms met een collega samenwerkt maar ook regelmatig alleen aan de
slag bent. Je salaris is € 13,23 bruto per uur (21 jaar of ouder). Daarnaast
bieden we je een uitgebreid fitprogramma waarmee je onder andere
gratis kunt sporten. Samen met het vele trappen lopen dat je b� ons doet
is er daarmee aan beweging geen gebrek! 

Wat we van jou verwachten
J� verzorgt de (tussen)schoonmaak van de kamers in ons hotel. J� hebt en
houdt het overzicht in de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Je
hebt oog voor detail en zorgt dat alles er tiptop uitziet. Je bent graag in
contact met mensen; t�dens het werk spreek je met de aanwezige gasten
en beantwoord je hun vragen waar mogel�k. Ons hoogseizoen begint
binnenkort, daarom is het f�n als je in de zomermaanden beschikbaar
bent. Lukt dat niet maar ben je super enthousiast over de functie? Neem
dan ook zeker contact met ons op!

Ben j� de topper waar w� naar op zoek z�n?
Herken j� je in bovenstaande of heb je nog vragen? Stuur een mailtje
naar info@debeerze.nl of bel met Eva Scholtes op 06 316 41 870 en wie
weet drinken we binnenkort koffie!

Gevestigd in een
karakteristiek pand -

het oude gemeentehuis
van gemeente De

Beerzen waar ooit de
eerste vrouwel�ke
burgemeester van

Nederland de scepter
zwaaide - kunnen

gasten b� ons eten,
drinken, overnachten,
feesten, vergaderen...

Gewoon vertrouwd
dorps genieten in een

eigent�dse omgeving!  

Medewerker housekeeping
minimaal 2  dagen per week
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